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CICh România, pionerul ºi liderul naþional al îngrã mintelor dezvoltate cu tehnologia 
degajãrii controlate a masei de Azot, este partenerul ideal în obþinerea unui plan de nutriþie corect 
ºi adaptat nevoilor culturilor, fiind capabilã sã aducã la standardele actuale produse tradiþionale consacrate, 
prin utilizarea celei mai noi tehnologii din domeniu.

CICh România este o societate cu capital integral privat, înfiinþatã în anul 2002, producþia îngrãºãmintelor 
fãcându-se la Nãvodari. La baza succesului companiei noastre stau cei peste 50 de ani de experienþã în producþia 
de îngrãºãminte chimice. 

Misiunea CICh România, evidenþiatã ºi prin sloganul - pentru o bunã creºtere, este de a susþine 
prin soluþii eficiente nutriþia plantelor, indiferent de tipologia lucrãrilor agricole ºi a solurilor. Este totodatã ºi 
modalitatea noastrã de a arãta respectul faþã de mediu ºi agricultura specializatã.

În fond, aceasta este provocarea noastrã zi de zi, sã gãsim soluþii pentru nevoile fermierilor, indiferent de 
varietatea culturilor ºi a solurilor.

Compania CICh România este singurul producãtor din România de Superfosfat Simplu ºi alte reþete 
pe bazã de Fosfor, produse omologate ºi înregistrate în conformitate cu standardele naþionale ºi internaþionale. 

SSP (0-20-0) / SUPERFOS 30% / Cerealfos 40% P2O5 sunt produse premium CICh România, cu un aport 
semnificativ de Fosfor, conþinând ºi mezoelemente precum Ca, S, cât ºi microelemente esenþiale în dezvoltarea
plantelor (Fe, Mg, Zn), cu impact pozitiv asupra calitãþii culturilor obþinute. 

Promovãm planificarea corectã, strategicã a producþiilor agricole ºi efectuarea analizelor de apã/sol prin 
intermediul echipei naþionale de vânzãri, care este aproape de fermieri ºi oferã suport specializat.  

La baza activitãþii noastre stau atribute precum calitate, seriozitate, transparenþã ºi respect.

Vrem sã trãim într-o lume mai sãnãtoasã.

Susþine alãturi de noi buna creºtere! 

ºã

pentru o bunã creºtere
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 Amplasarea strategicã, în apropiere de 2 porturi, unul cu deschidere la Marea Neagrã ºi unul cu deschidere la Dunãre, 
ºi facilitãþile logistice ºi de stocare deþinute, fac din compania CICh România o adevãratã forþã în domeniul agribusiness. 

Logistica este una din direcþiile în care am investit ºi vom investi considerabil ºi în viitor, conºtienþi de faptul cã reprezintã un 
real avantaj competitiv.

Spaþiile de stocare ating astãzi o capacitate totalã de aproximativ 200.000 tone, dintre care 100.000 tone în hale acoperite ºi 
alte100.000 tone în spaþii neacoperite. 
Spaþiile de depozitare sunt reprezentate de hale acoperite ºi platforme betonate, putându-se depozita atât produse ambalate, 
cât ºi vrac.

Mãrfurile recepþionate în vrac pot fi ambalate în cadrul societãþii în big bags 
de 500/600/1000 kg ºi în saci de 25 kg paletizat. Combinatul nostru are o 
capacitate de livrare marfã de 1500 tone zilnic.

Accesul la spatiile de depozitare ale combinatului se poate face atât pe cale 
rutierã cât ºi pe cale feroviarã, CICh România având reþea de cale 
feratã proprie conectatã la reþeaua  feroviarã naþionalã.

Având în vedere capacitãþile logistice de care dispunem putem oferi clienþilor 
noºtri o gamã variatã de servicii logistice, respectiv:

     Descãrcare/încãrcare nave/barje
     Transfer marfã din port spre depozitele societãþii
     Servicii depozitare
     Ambalare
     Încãrcare/livrare marfã în container, camioane prelate, camioane de cereale, etc.
     Încãrcare/livrare pe cale feratã.

pentru o bunã creºtere
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Unic producãtor de SSP din România !

COMBINATUL DE ÎNGRÃªÃMINTE CHIMICE NÃVODARI
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ÎNGRÃªÃMINTE CLASICE
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pentru o bunã creºtere

Disponibil în:

-  saci 25 kg 
   pe palet de 1500 kg 

-  maxi-saci 500-600 kg 

25 KG
500 KG

600 KG

Îngrãºãmintele noastre complexe binare reprezintã rãspunsul potrivit la nevoile specifice ale plantelor
ºi solurilor: recomandate pentru fertilizarea cerealelor de toamnã, orez, sfeclã ºi soia.

Îngrãºãmintele noastre complexe ternare cu concentraþie scãzutã de Clor conþin toate avantajele NPK-urilor de
mai sus, cu adãugarea de low-clor potasiu (<2%), forma în care acest element are cea mai bunã calitate 
(EC Reg. 2003/2003).

O gamã largã de produse care se disting prin faptul cã acestea conþin cele trei macro-elemente, precum ºi 
un procent destul de ridicat de SO3, care este în prezent considerat a fi a patra cea mai importantã substanþã 
nutritivã datoritã funcþiei îndeplinite în nutriþia plantelor. 
Acestea sunt îngrãºãminte complexe monogranulate. Versatilitatea unitãþii noastre de producþie înseamnã 
cã pot fi fãcute la cerere diverse variaþii ale produselor din catalog.
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Produse Modalitate
de folosire

Doze
kg/ha

Culturi

200-500

 10. 25 .0 200-500

10. 30 .0 200-500

200-500

200-500

200-500

0. 14. 28 + 2 MgO 200-500

0. 18. 18 200-500

0. 24. 12 200-500

200-500

200-500

5. 15. 30 200-500

200-500

200-500

7. 20. 14 200-500

200-500

8. 24. 24 200-500

200-500

200-500

200-500

5. 25. 0 + 2 MgO + 5 SO3

16. 0. 30 + 15 SO3

20. 0. 20 + 24 SO3

6. 12. 24 + 8 SO3

7. 14. 21 + 6 SO3

8. 16. 20 + 11 SO3

13. 5. 20 + 25 SO3

14. 14. 14 + SO3

20. 10. 10 +16 SO3

11. 22. 16 + 11 SO3

8. 24. 20 + 16 SO3

20. 10. 10 + 21 SO3

Îngrãºãminte complexe Binare NP

Îngrãºãminte complexe Binare PK

Îngrãºãminte complexe Binare NK

Îngrãºãminte complexe Ternare NPK

Îngrãºãminte complexe Ternare NPK cu concentraþie scãzutã de Clor

18. 18 .0 200-500



Granulometrie:  

C
o

m
p

o
z

iþ
ia

 c
h

im
ic

ã
:

Azot total

Azot Amoniacal

SO  total

Între 1 ºi 5mm min 95% 

Sub 1 ºi peste 5mm max 5%

Ambalaj: big bags de 500-600 kg

 21%

 21%

 58% 

PRACTIC OPTIMAL 
(Sulfat de amoniu) 

Practic Optimal este un fertilizant uºor solubil.

Acesta are o reac ie fiziologicã acidã, se recomandã pe soluri alcaline sau neutre; are capacitatea de a transforma fosfa ii din sol 
în fosfor solubil. 

þ þ

Acesta are o gamã largã de utilizãri comerciale, fiind 
un important fertilizator pentru sol.

Pentru orezãrii, Practic Optimal este un îngrãºãmânt 
mai bun decât îngrãºãmintele cu azot nitric, condiþiile 
de anaerobiozã ducând la pierderi importante de azot. 

Practic Optimal se prezintã în formã granulatã, 
asigurând o distribuþie mai uºoarã faþã de sulfatul 
de amoniu cristalin clasic.

Prezintã avantajul cã nu este higroscopic ºi, din 
aceastã cauzã, se aglomereazã mai puþin.

3

21%N ºi 58%SO3

Practic Optimal este un compus anorganic cu 
formula chimicã (NH ) SO . 4 42

Practic Optimal este în special recomandat pentru culturile de orez, rapiþã ºi cartofi, dar poate fi folosit cu rezultate optime ºi 
pentru restul culturilor.

UTILIZARE

Cum se foloseºte

Se aplicã prin rãspândirea 
pe suprafaþa solului:

- înainte de arat;
- înainte de pregãtirea solului 
  pentru însãmânþare;
- în perioada de vegetaþie.

200 - 300 kg/ha

300 - 400 kg/ha

Horticulturã

Pepene verde-galben

Morcov

Ceapã

Napi

Roºie de grãdinã

Culturi Industriale

Sfeclã de zahãr

Tutun

Cartof

Rapiþã

Floarea soarelui

200 - 300 kg/ha

200 - 300 kg/ha

200 - 300 kg/ha

300 - 400 kg/ha

200 - 400 kg/ha

400 - 600 kg/ha

Pomiculturã - Viticulturã

Citrice

Mãslin

Cais - Piersic - Cireº - Prun

Alun

Kiwi

Mãr - Pãr

Vi  de vie (pentru vin)þã

Vi  de vie (pentru masã)þã

Cereale

Grâu / Orz

Orez

Porumb

Dintre îngrãºãmintele cu N, Practic Optimal are 
cel mai puternic efect acidifiant rezidual pe kg N 
aplicat, de aceea este contraindicat pe solurile acide, 
fiind recomandat doar pe solurile alcaline.

Pentru evitarea pierderilor de N prin volatilizare, pe 
solurile calcaroase ºi pe cele alcalinizate, îngrãºãmântul 
trebuie încorporat în sol; din acelaºi motiv nu se aplicã 
odatã cu amendamentele calcaroase. 

Se poate aplica în toamnã înainte de efectuarea 
arãturii sau în primãvarã devreme. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 - 400 kg/ha

Datoritã con inutului ridicat de sulf, (NH ) SO  este 
un bun îngrãºãmânt pentru solurile deficitare în 
acest element. 

þ 4 42

300 - 400 kg/ha

20 - 50 kg/haSoia
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SULFAT DE POTASIU

Este un produs cu o concentraþie ridicatã de 
potasiu ºi sulf, ce nu conþine clor; combinarea 
acestor elemente determinã diferenþa faþã de 
clorura de potasiu.

Alegerea de a folosi potasiul în aceast  formulã permite 
reducerea la minim a salinitãþii fertilizantului ºi eliminã aportul de 
clor, element puþin tolerat de plante.

ã

Sulful faciliteazã asimilarea azotului ºi îmbunãtãþeºte metabolismul aminoacizilor ºi al proteinelor culturilor, crescând 
randamentul ºi calitatea recoltelor. 

Potasiul îmbunãtã eºte culoarea produsului ºi creºte con inutul de zaharuri ºi acizi care consolideazã aroma fructelor 
ºi legumelor.

þ þ

De asemenea potasiul creºte fermitatea esuturilor plantei ºI rezisten a produsului recoltat la transport ºi depozitare.þ þ

În sulfatul de potasiu substan ele nutritive sunt solubile în apã ºi de aceea imediat asimilabile de c tre plante. þ ã

Sulfatul de potasiu îºi produce efectele indiferent de valoarea pH-ului terenului.

Fertilizarea cu sulfat de potasiu poate fi efectuatã pentru toate culturile cu pu in timp înainte de însãmân are sau 
plantare. ªi o fertilizare de acoperire este posibilã fãrã a risca arderea frunzelor. Sulfatul nostru de potasiu este 
derivat din prelucrarea materiilor prime de cea mai bunã calitate.

þ þ

pH-ul acid al acestui produs evitã formarea de depuneri de calcar în instala iile de iriga ie dacã se foloseºte apa durã.þ þ

K O - 50%2

CLORURÃ DE POTASIU
Potasiul, alãturi de azot, este unul dintre principalele 
elemente nutritive necesare plantei.

Plantele îl absorb în cantitãþi ridicate, de 
multe ori chiar în exces faþã de nevoile reale.

Potasiul din plantã este caracterizat de o mobilitate 
ridicatã; o absorbþie mai mare a elementului are loc 
în timpul dezvoltãrii vegetative.

Elementul îndeplineºte numeroase funcþii fiziologice ºi 
biochimice si favorizeazã absorbþia apei de cãtre plantã. 

Are rol în procesul de transpiraþie, crescând potenþialul osmotic 
al celulelor ºi reglând  mecanismul de deschidere ºi închidere a stomatelor,
influenþând considerabil calitatea producþiei.

Plantele cu carenþã de potasiu prezintã clorozã (deficit de clorofilã, manifestat prin îngãlbenirea plantei), slãbirea 
tulpinii, sensibilitate crescutã la agenþii patogeni, sensibilitate crescutã la îngheþ.

În general terenurile conþin o anumitã cantitate de potasiu, însã acesta este puþin asimilabil de cãtre plante, fiind 
astfel necesarã administrarea adecvatã de fertilizanþi potasici.

K O - 60%2

8

SO  - 43,2%3
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 CICh România este specializat în producerea de Superfosfaþi ºi alte reþete consacrate pe bazã de Fosfor.

ÎNGRÃªÃMINTE PE BAZÃ DE FOSFOR

Calciul aflat în compoziþia acestor produse contribuie semnificativ la dezvoltarea plantelor, fiind element de bazã 

pentru nutriþia plantelor, acestea neputându-se dezvolta fãrã acest element chimic. 

Insuficienþa calciului are ca principal efect micºorarea rezistenþei plantelor la ger ºi secetã, în timp ce o prezenþã a calciului în 

plante le conferã acestora o înaltã calitate ºi structurã, atât plantelor cât ºi fructelor, asigurã o mai bunã capacitate de absorbþie 

din sol ºi ajutã în crearea ºi dezvoltarea mecanismului de autoaparare împotriva ciupercilor, bacteriilor ºi insectelor. 

Calciul faciliteazã, printre altele, aerarea corespunzãtoare a solului, circulaþia corectã a apei în sol, o spãlare eficientã pentru 

îndepãrtarea sãrurilor excesive ºi o mai bunã dezvoltare a rãdãcinilor. 

Sulful este un constituent esenþial al proteinelor care, printre altele, intervin în formarea clorofilei. Astfel, ca urmare a lipsei 

sau a unei prezenþe într-o cantitate redusã a sulfului din sol, s-a dovedit cã acest deficit are drept consecinþã obþinerea de 

cereale de calitate necorespunzãtoare, (exemplu: grâul nu îndeplineºte caracteristicile necesare pentru panificaþie). 

Alãturi de fosfor ºi sulf, aceste îngrãºãminte mai conþin ºi alte microelemente esenþiale în metabolismul plantelor, 

cu efecte remarcabile asupra calitãþii produselor obþinute, cum ar fi: fier, magneziu, zinc.

Fosforul din îngrãºãmânt este reprezentat ca substanþã activã sub formã de P O  asimilabil. 

Plantele care reacþioneazã foarte bine la îngrãºãmintele cu fosfor: grâu, porumb, rapiþã, floarea soarelui, lucernã, 

sfeclã de zahãr, legume diverse, cartof.

2  5

Prezenþa fosforului:
- stimuleazã dezvoltarea sistemului radicular;

- influenþeazã favorabil procesele de fructificare;

- are rol în sinteza clorofilei;

- scurteazã perioada de vegetaþie;

- grãbeºte coacerea;

- mãreºte rezistenþa plantei la boli ºi intemperii;

- este prezent în toate enzimele ce participã la 
  formarea vitaminelor B1, B2.

Carenþa în fosfor 
se manifestã prin:

- îngãlbenirea frunzelor;

- cãderea timpurie a frunzelor ºi fructelor arborilor fructiferi;

- reducerea fructificãrii;

- întârzierea maturãrii fructelor.

Deficienþa de fosfor este mai pronunþatã în solurile
cu un înalt grad de aciditate (soluri nisipoase), cât ºi în soluri alcaline.



SUPERFOSFAT SIMPLU  

Calciu (Ca) 

Între 2 ºi 4 mm min 90% 

Sub 2 ºi peste 4 mm max 10%

Ambalaj: big bags de 500-600 kg

 20 - 21%

 29 - 31%

 30 - 31%

Fosfor (P O ) 2  5

SO3

Superfosfat simplu este un îngrãºãmânt 

mineral care se aplicã înaintea arãturilor, 

fosforul din acest îngrãºãmânt fiind 

considerat o investiþie în timp pentru pãmânt 

ºi care poate corecta în cel mai avantajos 

mod carenþele de fosfor care se regãsesc 

în sol.

Se recomandã a fi aplicat ºi înainte de

semãnare sub disc pentru rapiþã, grâu, orz.

 CICh România este specializat în producerea de Superfosfaþi ºi alte reþete consacrate pe bazã de Fosfor.

ÎNGRÃªÃMINTE PE BAZÃ DE FOSFOR

K-Ferro

Culturi Ambalaj Kg

150 - 200  25, 600

Modalitate de folosire Doze Kg/ha

• Îngrãºãmânt sub formã de granule, aplicabil în agricultura convenþionalã ºi agricultura bio.

• Îngrãºãmânt granulat bogat în macro ºi microelemente care combat dezechilibrele nutriþionale ale plantelor;

• Oligoelementele sunt esenþiale pentru dezvoltarea armonioasã a plantelor.  

 înainte de semãnat sau la semãnat

Granulometrie:  

SUPERFOS 30% P O2  5

Mangan (Mn) 
Cupru (Cu) 

 30%

 8%

 0.03%
 0.02%

Fosfor (P O ) 2  5

SO3

 0.03%Bor (B)

Ambalaj: big bags de 500-600 kg

Între 2 ºi 5 mm min 95% 
Granulometrie:  

BIOPHOS (Rocã Fosfaticã)

Ambalaj: big bags de 500-600 kg

Între 2 ºi 5 mm min 90% Granulometrie:  

Utilizare:  
200-500 kg/ha; 
Fertilizare la sol înainte de semãnat;
Pentru toate culturile;

26% P2O5+46%CaO+0,35%MgO
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 19%CaO

Magneziu (Mg)  0.85%

Fier (Fe) 

Zinc (Zn) 

1.44%

0.02%

dimensiune 1:1

10

20-21% P O2  5
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12% Fe+0,6%Mn+5%MgO+34%SO3
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 40 - 42%

5 - 7%

Fosfor (P O ) 2  5

SO3

Cerealfos este un îngrãºãmânt universal folosit în 
fertilizarea de bazã a culturilor de cereale, 
oleaginoase (floarea-soarelui, rapiþã), legumelor, 
plantaþiilor de viþã de vie ºi livezi. 

Se administreazã de regulã înainte de arat, dar ºi 
înainte de pregãtirea patului germinativ, corectând 
carenþele de fosfor care se pot regãsi în sol. 

În plus, se poate utiliza ºi pentru culturile de primãvarã 
ºi poate fi aplicat (administrat) chiar din toamna 
precedentã sau la pregãtirea patului germinativ.

CEREALFOS

Între 2 ºi 4 mm min 90% 

Sub 2 ºi peste 4 mm max 10%

Ambalaj: 
big bags de 500-600 kg

 CICh România este specializat în producerea de Superfosfaþi ºi alte reþete consacrate pe bazã de Fosfor.

ÎNGRÃªÃMINTE PE BAZÃ DE FOSFOR

Granulometrie:  
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dimensiune 1:1

40-42% P O2  5 cu AMESAL

FOSFORUL FAVORIZEAZÃ FORMAREA SISTEMULUI RADICULAR 
ªI AL PERIªORILOR ABSORBANÞI

Fosforul este unul dintre macroelementele de care planta are mare nevoie, din momentul formãrii rãdãcinii, favorizând dezvoltarea, 
pânã în momentul înfloririi ºi intervine în toate procesele metabolice fundamentale.

CICh România lanseazã Inhibitorul pierderilor (dispersiei) de Fosfor (P) 

AMESAL – 200 N

ÎNGRÃªÃMÂNT

CONVENÞIONAL O DEZVOLTARE 

RADICULARÃ

MAI BUNÃ DATORITÃ 

ÎNGRÃªÃMINTELOR 

TRATATE CU AMESAL

Se concentreazã în zonele tinere ale plantei ºi este important pentru metabolismul energetic ºi în reacþiile de sintezã. 
În plus faþã de mobilitatea scãzutã, limita Fosforului este reprezentatã ºi de solubilitatea redusã o data ce ajunge în sol; 
posibilitatea de a fi mai mult sau mai puþin absorbit de plantã, depinde de reacþia solului ºi de compuºii conþinuþi în acesta.

În solurile acide Fosforul formeazã complexe insolubile cu hidroxizii de Fier ºi Aluminiu (fosfaþi de Fe ºi Al) iar în solurile bazice, 
bogate în calcar, acesta reacþioneazã cu Calciul transformându-se în Fosfat dicalcic sau Fosfat tricalcic (prin retrogradare), în 
ambele cazuri, Fosforul nu mai este disponibil pentru culturã.

Îngrãºãmintele tradiþionale pe bazã de Fosfor, folosite în mod normal pentru carenþele de Fosfor, nu îºi ating obiectivul, 
70% devin insolubile la reactivitatea ridicatã a ionilor fosfatici faþã de numeroasele componente din sol, rezultând concentraþii 
disponibile de Fosfor destul de scãzute ºi insuficiente în raport cu necesitãþile optime necesare culturii.

Multumitã importanþei colaborãri la nivel mondial dintre companiile în domeniu, s-a gãsit o soluþie la aceastã problemã, 
aceasta fiind eficientizarea absorbþiei de Fosfor de cãtre culturi. 

Aºa a luat naºtere AMESAL cu tehnologia degajãrii controlate a masei de Fosfor (cu inhibitor de dispersie).
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POLIMER UNIC CU O MARE CAPACITATE DE SCHIMB CATIONIC

MOLECULA AMESAL 

STRUCTURA MOLECULARÃ A AMESAL

FAVORIZEAZÃ ABSORBÞIA FOSFORULUI 

DUBLÂND EFICIENÞA

INHIBITORUL PIERDERILOR 
(DISPERSIEI) DE FOSFOR

Fosforul actioneazã ca un suport fundamental în toate etapele fenologice de dezvoltare ale culturii, devine indispensabil în 
formarea sistemului raticular care reprezintã, mai ales în primele etape vegetative, elementul cel mai important pentru dezvoltarea 
plantei ºi pentru acumularea substanþelor de rezervã. De asemenea, favorizeazã dezvoltarea plantei la început ºi acest lucru 
poate reprezenta un element indispensabil (vital) pentru depãºirea momentelor cele mai critice ale culturii în timpul iernii sau 
în etapa de creºtere vegetativã.

Când lucrãm cu fosfat normal, poate avea în jur de 30% eficienþã. Dar, când avem granulele de îngrãºãmant tratate cu Amesal datoritã 
inovaþiei, ca urmare a acestei îmbunãtãþiri a fosfatului, avem o eficienþã care poate atinge aproximativ 90% ºi avem de asemenea 
o perioadã de timp de activitate, care este mai lungã decât în cazul unui fosfat normal.

CICh România cu linia AMESAL îºi continuã misiunea de realizare a îngrãºãmintelor de înaltã eficienþã care au ca scop 
reducerea pierderilor, în acest caz al Fosforului, favorizând atât nutriþia optimã a culturilor cât ºi sustenabilitatea mediului, 
deschizând calea pentru soluþii tehnice noi ºi revoluþionare.

Avantaje agronomice:

Linia AMESAL 200 N este în acest moment gama cea mai avansatã de îngrãºãminte complexe, cu o eficienþã 
maximã a Fosforului, capabil sã creascã calitatea ºi productivitatea culturilor. Îngrãºãmintele AMESAL 200 N sunt economice,
cu un raport optim calitate/preþ, adecvat nu numai pentru aplicare la culturile extensive (cum ar fi cerealele), dar ºi în horticulturã
(legume ºi pomi fructiferi), datoritã unei game complete de îngrãºãminte bogate în SO3 sau în sulfat de potasiu.

AMESAL 200 N este un polimer de sintezã de cea mai nouã generaþie cu o capacitate de schimb de cationi mare, care se leagã
în mod preferenþial cu cationii metalici (Fier, Aluminiu) în solurile acide ºi cu Calciu în solurile bazice. 
Acest mecanism protejeazã Fosforul eliberat în sol prin fenomenele de retrogradare cunoscute, în fosfor dicalcic ºi tricalcic, 
care ar bloca fosforul. Prin urmare, Fosforul prezent în granulele de îngrãºãmant tratate cu Amesal este mult mai disponibil pentru 
culturã, cu o performanþã care tinde sã se dubleze randamentul unitãþilor prezente în îngrãºãmânt. 

Caracteristici:

Cum funcþioneazã produsul:

AMESAL – 200 N



Alegerea idealã este aplicarea produselor N-GOOO deja din faza de pre-însãmânþare sau însãmânþare localizatã, în 
aºa fel încât sã se distribuie cantit ile de azot, fosfor ºi potasiu necesare pentru un start optim al culturii, fãrã dezechilibre 
ºi fãrã pierderi. De asemenea, fosforul ºi potasiul sunt elemente importante atât în stadiile iniþiale cât ºi în cele de creºtere 

 fructificare a culturilor. 

Aºadar trebuie asigurate încã din primele etape de dezvoltare, în special în solurile sãrace. Hrãnirea plantei în cantitãþile 
potrivite ºi în momentele de nevoie efectivã este o garanþie a productivitãþii ºi a eficienþei financiare.

ãþ

ºi
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Varietatea de reþete oferã posibilitatea de a utiliza îngrãºãminte cu inhibitori 
în toate lucrãrile agricole ºi în zonele cu sensibilitate ridicatã a mediului;
Inhibitorul de nitrificare DCD este prezent uniform în interiorul fiecãrei granule a îngrãºãmintelor N-GOOO. Aceasta 
caracteristicã le face unice ºi garanteazã o mai mare eficienþã agronomicã;
Rapida descompunere a granulelor favorizeazã imediata disponibilitate a fosforului ºi a potasiului, cât ºi începerea efectului 
de încetinire a procesului de mineralizare a azotului amoniacal;
Ajutã la reducerea pierderilor de azot prin volatilizarea amoniacului ºi levigarea nitraþilor;
Ajutã plantele sã îºi creascã absorbþia de Azot indeferent de vreme;
Muncã ºi costuri mai mici prin mai puþine aplicãri de îngrãºãminte;
Susþin considerabil creºterea randamentului culturilor ºi profitului fermei.

îngrãºãminte gama N-GOOO

EFECTUL N-GOOO ASUPRA DISPONIBILITÃÞII AZOTULUI. 

0 zile 60 zile 90 zile

UREE
+

NH4

+
NO2

UREAZÃ

Un cocktail nutritiv, dezvoltat pentru o varietate de culturi agricole



Produse Evo N-GOOO
Exclusiv by

®

R O M Â N I A

pentru o bunã creºtere

NPK 10.20.10 (SOP)  + 5%SO3 + 0,02%B + 0,01%Cu + 0,06%Fe + 0,01%Zn

NP 14.20 + 8%SO3 + 0,02%B + 0,01%Cu + 0,06%Fe + 0,01%Zn

De asemenea, în baza analizelor terenurilor dumneavoastrã, suntem 
în mãsurã sã producem ºi alte reþete cu adaos de microelemente.
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Produse 

Produse N-GOOO

NP 5.25

Modalitate de folosire Doze Kg/ha Culturi

200-400+ 5%SO3 + 30%CaO + 2%MgO + 0,15%B + 0,15%Mn + 0,1%Zn 
+ 0,20%Fe

NP 10.20
200-400+ 11%SO3 + 25%CaO + 2%MgO + 0,05%Cu + 0,15%B + 0,1%Mn 

+ 0,1%Zn + 0,21%Fe + 0,15%Mn

NP 8.30
200-400+ 5%SO3 + 27%CaO + 0,24%Fe + 0,24%Mn + 0,2%B + 0,1%Zn 

+ 0,05%Cu

NPK 7.20.14
200-400+ 5%SO3 + 21%CaO + 0,02%B + 0,03%Zn + 0,9%Mn 

+ 0,03%Cu

NPK 5.15.15
200-400+ 5%SO3 + 27%CaO +2%MgO + 0,08%B + + 0,05%Cu

NP 8.22 cu  AMESAL
200-400+ 13%SO3  + 25%CaO + 2%MgO + 0,24%Fe + 0,15%Mn + 0,16%B 

+ 0,05%Cu + AMESAL



Sulful are numeroase roluri importante în fiziologia plantelor. Este folosit pentru formarea 
aminoacizilor, proteinelor ºi uleiurilor. Este totodatã necesar pentru sinteza clorofilei, susþine 
formarea ºi dezvoltarea nodurilor la leguminoase, are o contribuþie esenþialã în activarea 
enzimelor ºi vitaminelor ºi se regãseºte în douã componente din cei 21 de aminoacizi.

Nevoile culturilor de Sulf sunt direct relaþionate cu nevoile de Azot. Aceastã relaþie nu este 
surprinzãtoare pentru cã ambele sunt componente ale proteinelor ºi sunt factori principali în 
formarea clorofilei. În mod general, culturile care au nevoie de o cantitate mare de Azot au 
de asemenea nevoie ºi de o cantitate mare de Sulf.

Carenþa de Sulf se aseamãnã foarte mult cu cea a Azotului. Insuficienþa de Sulf în nutriþia 
plantelor produce încetinire în procesul de creºtere ºi dupã, chiar oprirea acestuia. Frunzele 
încep sã se îngãlbeneascã ºi sã dobândeascã pe o suprafaþã destul de mare, o culoare 
roºie/mov. Carenþa de Sulf duce la o creºtere a Azotului solubil ºi face ca substanþele proteice 
sã se formeze mai încet.

În cazul cerealelor, carenþa de Sulf produce creºterea conþinutului de acid aspartic ºi scãderea 
celorlalþi aminoacizi esenþiali. Totodatã, carenþa de sulf duce la o producþie de grâu cantitativ 
ºi calitativ mai slabã.

La rapiþã ºi floarea soarelui, carenþa de Sulf duce la un aparat floral mai slab dezvoltat ºi 
silicve mai mici ºi de multe ori sterile, având totodatã ºi impact negativ în nivelul conþinutului 
de ulei care devine mai scãzut. 

În cazul leguminoaselor, carenþa de Sulf are un efect negativ asupra formãrii nodurilor pe 
rãdãcinã cu influenþã directã asupra capacitãții de fixare a Azotului atmosferic.

Culturã  Modalitate de folosire  PREMIUM NS 40 PREMIUM NS 33

Porumb, sorg  350-500 kg/ha  320-470 kg/ha

Grâu, orz  220-380 kg/ha  200-350 kg/ha

Viþã de vie, pomi fructiferi  200-250 kg/ha  170-220 kg/ha

Floarea soarelui, rapiþã  250-300 kg/ha  220-270 kg/ha

Orez  250-400 kg/ha  220-270 kg/ha

Horticulturã  250-450 kg/ha  220-420 kg/ha 
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NUTRIÞIE ECHILIBRATÃ - Raportul optim între Azot ºi Sulf



Sulful este un nutrient esenþial pentru producþia agricolã. 
Este clasat ca element secundar alãturi de  Magneziu 
ºi Calciu dar mulþi specialiºti îl considerã deja ca fiind 
cel de-al patrulea macronutrient împreunã cu Azot, 
Fosfor ºi Potasiu. 

Sulful a devenit de ce în ce mai important ca element 
limitativ în producþia agricolã datoritã câtorva factori 
cu impact direct, printre care:

       Culturile de rapiþã au o nevoie mai ridicatã de Sulf 
       Folosirea îngrãºãmintelor de gen DAP, MAP, Uree ºi Azotat de amoniu care nu au în compoziþie Sulf
       S-a redus aplicarea de produse pentru protecþia plantelor pe bazã de Sulf
       S-au redus emisiile de Sulf în atmosferã, pe de o parte din cauza dezindustrializãrii iar pe de altã parte 
       din cauzã cã industria actualã a redus semnificativ emisiile de gaze în atmosferã

    PREMIUM NS 40 40% N + 14% SO3

40% N din care:
-AZOT (N) amoniacal 4,6%
-AZOT (N) ureic 35,4%
14% SO3 (anhidridã sulfuricã)
Culoare: portocalie
Granulaþie: între 2 ºi 5 mm, min. 95%
pH: între 8 ºi 8,5

 

    PREMIUM NS 33 33% N + 29% SO3

33% N din care:
-AZOT (N) amoniacal 10%
-AZOT (N) ureic 23%
29% SO3 (anhidridã sulfuricã)
Culoare: portocalie
Granulaþie: între 2 ºi 5 mm, min. 95%
pH: între 6,8 ºi 7
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    PREMIUM NS 26 26% N + 46% SO3

26% N din care:
-AZOT (N) amoniacal 20,8%
-AZOT (N) ureic 5,2%

Culoare: portocalie
Granulaþie: între 2 ºi 5 mm, min. 95%
pH: între 5 ºi 5,5
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AMOSULF NG

BAZIC 27 NG

UTIL SAN NG

UREE NG

Exclusiv by

îngrãºãminte cu degajare controlatã 

®

R O M Â N I A

pentru o bunã creºtere

Azot disponibil la
sistemul radicular

UREE CO
(NH2)2

UREE 
STANDARD

ENZIME DE UREAZÃ

bacterii
Nitrosomonas

bacterii
Nitrobacter

IONI 
AMONIU

NH4+

NITRIÞI
NO2 -

NITRAÞI
NO3 -

PÂNÃ
LA 20%

PIERDERI AZOT
PRIN 

VOLATILIZARE!
PÂNÃ LA 30% PIERDERI DE 

AZOT PRIN SPÃLARE!

Azot disponibil la
sistemul radicular

UREE CO
(NH2)2

UREE NG 
Cu degajare 
controlatã

N-GUARD

UREE CO
(NH2)2

NITRIÞI
NO2 -

ENZIME DE UREAZÃ

bacterii
Nitrosomonas

bacterii
Nitrobacter

NITRAÞI
NO3 -

REDUCE 
DRASTIC

PIERDERILE DE 
AZOT PRIN 
SPÃLARE!

Efectul NG la UREE
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Inhibitorul N-GUARD este un produs 100% natural, având la bazã ulei vegetal.
NG oferã eficienþã agronomicã maximã, consumul Azotului de cãtre bacteriile 
nitrificatoare fãcându-se lent ºi controlat. 
În plus, are ºi un efect repelent, întârziind atacul insectelor asupra culturilor!

Societatea noastrã, spre deosebire de alte societãþi, acordã foarte mare atenþie 
viitorului ºi pentru acest motiv am creat gama de produse NG - din respect 
pentru mediul înconjurãtor.

Vrem sã trãim într-o lume mai sãnãtoasã.
Fii ºi tu alãturi de noi !

Combinatul de Îngrãºãminte Chimice este singura companie ce are autorizaþii 
de la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pentru producþia produselor NG. 
Feriþi-vã de imitaþii !

NG este sinonim cu agricultura de specialitate, calitatea producþiei ºi respect 
pentru mediul agronomic. Este rãspunsul raþional al unei companii moderne, 
atentã la rezultatele agronomice ºi economice, ce acordã interes aspectelor  
de mediu legate de utilizarea îngrãºãmintelor cu azot ºi tradiþionale, 
care în anumite zone agricole cu sensibilitate ridicatã creeazã probleme de mediu.
Produsul NG se dizolvã complet în sol fãrã a lãsa reziduuri.

Gama NG constã în eliberarea lentã, constantã ºi controlatã a azotului.
Creºte eficenþa azotului din sol pentru plante, prelungind timpul de absorbþie ºi eliminând 
pierderile prin levigare.

Îmbunãtãþirea raportului între cantitatea administratã de azot ºi cantitatea de azot absorbitã de culturã; 
Prelungirea perioadei în care azotul rãmâne la dispoziþia plantei pentru a fi absorbit, eliminând 
riscurile carenþei de azot; 
Reducerea pierderilor de azot prin levigare ºi denitrificare;
Creºterea randamentului culturilor reducând dozele de azot administrate în sol;
Un alt efect pozitiv este posibilitatea aplicãrii timpurii indiferent de vreme.

Produsele din gama NG sunt adaptate tuturor nevoilor culturilor ºi tipurilor de sol
Gama NG - produse premium dezvoltate cu tehnologia degajãrii controlate a masei de Azot.  

Cresc eficienþa Azotului în sol;
Reduc drastic pierderile de Azot prin levigare ºi denitrificare;
Se asigurã hrãnirea eficientã a plantelor 
O gamã potrivitã pentru toate culturile ºi toate tipurile de sol;
Muncã ºi costuri mai mici prin mai puþine aplicãri de îngrãºãmânt;
Produsele din gama NG susþin considerabil creºterea randamentului culturilor 
ºi profitului fermei.

pentru o bunã creºtere18



Compoziþia chimicã:

Granulometrie:
2-5 mm (95%)

Compoziþia chimicã:
Azot (N) total         46%

Granulometrie:
2-5 mm (92%)

Compoziþia chimicã:

Granulometrie:
2-5 mm (92%)

UTIL SAN NG

AMOSULF NG

BAZIC 27 NG

UREE NG

Particularitãþi:

Neutru, potrivit pentru toate tipurile 
de sol;

Rezultate excelente la culturile 
de cereale, în special la porumb. 

Inhibitor N-GUARD 
(ulei vegetal)

Particularitãþi:

Produs acid, recomandat pentru 
teren bazic sau alcalin; 

Rezultate excelente la culturile 
de rapiþã ºi floarea soarelui. 

Compoziþia chimicã:
Azot (N) total           21%

Granulometrie:
1,7-3 mm (90,8%)

Inhibitor N-GUARD 
(ulei vegetal)

SO3 solubil în apã   58%

Azot (N) total               26%

Oxid de Calciu (CaO) 13%
Oxid de Magneziu 
(MgO)                           9%

Particularitãþi:

Recomandat pentru teren slab 
acid sau chiar acid; 

Rezultate excelente în toate 
culturile agricole.

Azot (N) total              33%
Azot ureic                    23%
Azot amoniacal           10%
SO3 solubil în apã       29%

Inhibitor N-GUARD 
(ulei vegetal)

Inhibitor N-GUARD 
(ulei vegetal)

Particularitãþi:

Neutru, potrivit pentru toate 
tipurile de sol

Rezultate excelente la culturile 
de grâu, rapiþã ºi floarea soarelui

Exclusiv by
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efect STARTER
îngrãºãminte cu

®

R O M Â N I A

Sfecla de zahãr 25-50 kg/ha la semãnat                                            

Grâu, rapiþã 25-50 kg/ha la semãnat                                                  

Soia 25 kg/ha la semãnat                                                                    

Vie ºi livezi 25-50 kg/ha la plantare                                                     

Legume în serã 50-75 kg/ha la transplantare                                          

Amestec de pãmânt 50-500 g/m2 
amestecare înainte de folosire        

Sorg 25-50 kg/ha la semãnat

Orez 25 kg/ha la semãnat

Tomate 25-75 kg/ha semãnat-transplantare

Legume 25-75 kg/ha semãnat-transplantare

Tutun 25-50 kg/ha la transplantare

Porumb, floarea soarelui 25-50 kg/ha la semãnat

Fertilizarea aplicatã localizat este importantã din trei motive:
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Gama de îngrãºãminte microgranulate, induce efectul starter ºi se aplicã la însãmânþare ºi la transplantarea culturilor, având ca rezultat 
asimilarea rapidã a nutrienþilor cãtre aparatul radicular abia format. Fertilizanþii complecºi care alcãtuiesc gama TURBOSTART, asigurã 
distribuirea corectã a elementelor minerale cãtre plantã, la momentul ºi locul potrivit, fãrã a cauza risipã.   

Efectul starter pe care îngrãºãmintele SUPERSTART ºi TURBOSTART le au la toate culturile, este asigurat de solubilitatea foarte înaltã 
a tuturor materiilor prime (elementele minerale) utilizate ºi nu prezintã niciun risc de fitotoxicitate.

Produsele din gama TURBOSTART se topesc rapid ºi în mod eficient, nefiind acoperite cu cearã sau coloranþi.

Reduce fenomenele de imobilizare ale 
  

macroelementelor ºi de retrogradare 
a fosforului, element fundamental în primele faze de dezvoltare ale plantei.  

Permite creºterea cotei ºi viteza de absorbþie  a tuturor elementelor nutritive.

Dezvoltare mai mare a aparatului radicular 
 

 

favorizatã de efectul starter, sau 
o creºtere mai rapidã care protejeazã culturile de eventuale stresuri
termice/hidrice probabile, în faza de post-urgenþã sau de post-transplantare.  

Îngrãºãminte STARTER
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Turbostart 8:41  +0,5% Cu+0,8% Zn + 5% acid humic

Soluþia o oferim noi, avem un kit (computerizat) de 
distribuire a îngrãºãmintelor Micro ºi Macrogranulate 
care se aplicã odatã cu semanatul; este conceput 
pentru orice tip de semãnãtoare.

Are 8 ieºiri (16 cu adãugarea unui opþional) controlate 
cu ajutorul unui computer pentru un control perfect al 
cantitãþii ºi pentru o mai mare precizie de distribuire. 

BTC + 8:33:10 + 0,2%B + 0,5%Cu + 0,5%Fe + 0,8%Zn + 7%SO
 

3

Mod de folosire MICROGRANULE

Permite ca NPK sã poatã acþiona în mod optim, crescând eficienþa lor cu peste 30%; adicã, la acelaºi 
nivel de recoltã, cantitatea de îngrãºãminte este redusã, cu efect benefic asupra costurilor ºi mediului. 

La solurile nisipoase, sãrace în humus, acizii humici unesc particulele de nisip, mãrind capacitatea 
solului de a reþine apa ºi substanþele nutritive. Substanþele nutritive, în special nitraþii, nu sunt levigaþi 
în sol, ci sunt reþinuþi în sol împreunã cu apa, fiind accesibili plantelor. Datoritã capacitãþii ridicate 
de alcalinizare, acizii humici neutralizeazã solurile acide. 

Stresul produs sistemului radicular de acizi este diminuat. Elementele nocive plantelor, în special 
aluminiul ºi metalele grele, sunt legate ºi imobilizate de cãtre acizii humici; astfel, toxicitatea lor este 
redusã ºi fosfaþii legaþi de aluminiu sunt eliberaþi. 

În solurile cu valori ridicate ale pH-ului, multe elemente nutrive esenþiale ºi microelemente nu sunt prezente 
în forme accesibile plantelor. Acizii humici neutralizeazã pH-ul ridicat ºi transformã elementele nutritive ºi 
microelementele în forme ce pot fi extrase de plante din complex. Fosfaþii legaþi de calciu sunt dizolvaþi ºi devin 
accesibili. Acizii humici îmbunãtãþesc capacitatea solului de a reþine apa. Aceastã apã este disponibilã plantelor 
în perioadele secetoase. 

Turbostart 8:33:10 BTC cu conþinut scãzut de clor (microgranulat)

Primul produs NPK din gama starter microgranulat ce conþine microelemente ca bor, cupru, fier, zinc. 

Are un nivel scãzut de clor (maxim 2%) ºi un procent  mare de sulf (7%). Se recomandã pentru 
fertilizarea cu aplicare localizatã la semãnatul sau transplantarea culturilor horticole, atât în serã, 
cât ºi în câmp deschis. 

Recomandat ºi pentru îmbogãþirea substraturilor destinate culturilor din transplantare. 

SuperStart NP 10:40 este un îngrãºãmânt microgranulat ce asigurã satisfacerea nevoilor nutriþionale 
ale plantelor tinere, prin aportul de elemente esenþiale. Prin aplicarea acestui produs, se asigurã startul 
optim încã din primele faze de vegetaþie cât ºi dezvoltarea normalã a sistemului radicular.

Potrivit pentru toate culturile, SuperStart NP 10:40 se aplicã împreunã cu semãnatul ºi asigurã un 
randament ridicat ºi producþii profitabile.

SuperStart NP 10:40 (microgranulat) +12% SO3+1% Zn

(microgranulat)

- Azot Total (N)

- Azot Organic (N)

- Bor (B) solubil în apã   

- Cupru (Cu) solubil în apã

- Fier (Fe) solubil în apã

- Fier (Fe) chelat EDDHSA

- Magneziu (Mn) solubil în apã

- Molibden (Mo) solubil în apã

- Zinc (Zn) solubil în apã

- Zinc (Zn) chelat EDTA

- Carbon Organic (C) de origine biologicã

AGENÞI CHELATARE: EDDHSA – variaþia PH-ului asigurã o bunã stabilitate a fracþiei chelate: 2-11,
EDTA – variaþia PH-ului asigurã o bunã stabilitate a fracþiei chelate: 4-7
Materii prime: muguri de malþ, acid boric, sare de cupru (sulfat), fier chelat (EDDHSA), sare de mangan 
(sulfat), molibdat de amoniu, zinc chelat (EDTA).

MICRORGANICO
Panouri cu Bor (B), Cupru (Cu), 
Fier (Fe), Mangan (Mn), 
Molibden (Mo) si Zinc (Zn)

TESTAT ªI GARANTAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICÃ

Conþinut mare de aminoacizi ºi vitamine;
Prezenþa fierului chelat EDDHSA previne 
cloroza;

Degajare lentã a nutrienþilor;
Conþinut mare de elemente esenþiale 
plantei;

MICROGRANICO, datoritã azotului organic cu degajare lentã ºi a conþinutului crescut de elemente 
necesare plantei, permite optimizarea tehnicii de fertilizare. Formula sa exclusivã, cu matricea sa 
organicã unicã de dispersie, face din MICROGRANICO un îngrãºãmânt cu 
caracteristici agronomice inovative:

CARACTERISTICi:
5%

5%

0,05%

0,01%

0,05%

0,05%

0,2%

0,05%

0,1%

0,1%

41%

Conþinutul mare de molibden ajutã la fixarea azotului 
stimulând astfel absorbþia azotului de cãtre plante, 
favorizând transformarea substanþelor organice;
Fãrã carbonaþi ºi cloruri;
Este complet biodegradabil ºi nu lasã reziduri în sol, 
protejând mediul înconjurãtor.

ÎNGRÃªÃMÂNT ORGANIC PE BAZÃ DE AZOT

Compoziþia chimicã:



Avantaje agronomice: precizie mai bunã ºi uniformitatea distribuirii, eliminarea risipei, eficienþa mai mare 
a unitãþilor fertilizante distribuite prin tasarea minimã a solului.

Avantaje logistice: posibilitatea de a combina fertilizanþii lichizi, erbicidele ºi antiparazitarele, reducând astfel 
transporturile, crescând viteza de intervenþie, simplitatea în depozitare, eliminarea problemelor de gestionare a sacilor.

Avantaje economice: reducerea mâinii de lucru folosite, numãr mai mic de transporturi pe câmp, crearea de 
fertilizanþi pe baza diferitelor necesitãþi ale culturilor.

®

R O M Â N I A

Fertilizanþii lichizi sunt substanþe sau amestecuri care sunt 
folosite pentru îmbogãþirea solului cu elemente nutritive utile 
pentru dezvoltarea plantelor.

Când aceeaºi culturã este plantatã în acelaºi teren mai mulþi 
ani la rând, solul tinde sã îºi consume rezervele de elemente 
nutritive. Fertilizanþii lichizi restabilesc echilibrul structural al 
solului, consolidând dezvoltarea plantelor, ºi favorizeazã 
producþia de frunze mai bogate, flori mai aspectuoase ºi 
fructe mai mari.

Constã în distribuþia pe benzi a îngrãºãmintelor lichide: permite ca îngrãºãmântul sã ajungã între brazde la baza rãsadurilor (în cazul 
soluþiilor azotate) sau lângã sãmânþã (în cazul soluþiilor NP). Se obþine astfel o concentraþie mai mare a îngrãºãmântului acolo unde 
acesta este mai util, se aplicã împreunã cu erbicidele, fungicidele ºi insecticidele ºi creºte rezistenþa plantei la schimbãrile de temperaturã.

Pentru fertilizãrile efectuate în faza de preînsãmânþare se folosesc echipamente specializate ca BIG sau Butoaie tractate, care permit 
o distribuire omogenã ºi în condiþii nefavorabile, cu o capacitate de lucru foarte ridicatã.

Este o tehnicã inovativã care se bazeazã pe amestecul ºi distribuirea de fertilizanþi lichizi în soluþie cu apele de irigaþie. Fertilizanþii lichizi 
sunt ideali pentru aceastã tehnologie pentru cã pot fi amestecaþi în totalitate în apã, sunt uºor de dozat ºi acidifiat pentru a reduce 
problemele duzelor ºi furtunurilor generate de apa durã.

Este o tehnic  de pulverizare de soluþii apoase care con in elemente nutritive direct pe pãr ile aeriene ale plantelor.
Se efectueazã în perioadele de absorbþie maximã, adicã atunci când stomatele sunt deschise (în perioadele din zi când umiditatea 
este cea mai ridicatã).

ã þ þ
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Gama de îngrãºãminte LICHIDE



NP 10:34 
+ ME

NP 8:28 
+ Zn 1

NP 15:28 
SLOW

6.0 - 8.0

8% din care: 

4%

4%  

28%  

1%

7.0 - 8.0

15% din care: 

7,50%

5%

2,50%

28%

CARACTERISTICI
CHIMICE

pH 
20C

Azot (N) 
total

NPK 10:10:10 
BTC

Azot (N) 
amoniacal

Azot (N) 
din uree formaldehidã

Azot (N) 
ureic

Mangan(Mn) 
sol. în apã

Mangan (Mn) 
chelatizat de EDTA

Zinc (Zn) 
sol. în apã

Zinc (Zn)  
chelatizat de EDTA

6.0 - 6.4

10% din care: 

10%  

34%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Azot (N) 
nitric

6.5 - 7.5

10% din care: 

10%

10%    

10%

UAN 30 NS 28:7 NS 21:10
SLOW RELEASE

6,5-7,5

28% din care: 

6,75%

7,75%

13,50%

7%

CARACTERISTICI
CHIMICE

pH 
20C

Azot (N) 
total

Azot (N) 
amoniacal

Azot (N) 
Ureic

Azot (N) 
din uree formaldehidã
Bor (B)
sol. în apã

Cupru (Cu) 
sol. în apã

Fier (Fe) 
sol. în apã

Mangan (Mn)
sol. în apã

Zinc (Zn)
sol. în apã

6.0-8.0

Azot (N) 
nitric

8,5-9,0

21% din care: 

3,00%

11,00%

7,00%

10,00%

30% din care:

7,50%

7,50%

15,00%

0,01%

0,01%

0,50%

0,10%

0,01%

Anhidridã fosforicã (P O ) 
sol. în apã

2 5

Oxid de potasiu (K O) 
sol. ,  BTCîn apã

2

Anhidridã sulfuricã (SO )
sol. în apã

3
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®

R O M Â N I Apentru o bunã creºtere

25%

NS 25:16 
+ Zn

6%

8%

11%

0,1%

16%



Compoziþia procentualã a produsului Doze

Kg/ha

Culturi KgProduse Modalitate
de folosire

Nitric Amon. Ureic P O2 5 K O2 CaO MgO SO3 B Cu
EDTA

Fe
EDTA

Mn
EDTA

Zn
EDTAMo

IDRON Ca 10 - - 5 23 8 2 - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-60 25

K-SOL 16-8-24 8,6 7,4 - 8 24 - - - 0,01 0,005 0,02 0,01 0,004 0,005 30-60 25

K-SOL  9-50-9 - 9 - 50 9 - - - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-60 25

K-SOL 8-16-32 6,5 1,5 - 16 32 - 2 - 0,01 0,005 0,02 0,01 0,004 0,005 30-60 25

K-SOL 20-20-20 5,6 3,9 10,5 20 20 - - - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-60 25

K-SOL 25-10-5 1 8,5 15,5 10 5 - 2 - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-60 25

K-SOL 14-7-21 2,8 11,2 - 7 21 - - - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-80 25

K-SOL 10-25-20 1,3 8,7 - 25 20 - 2 - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-60 25

K-SOL 5-24-32 - 5 - 24 32 - 2 - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-80 25

K-SOL 12-6-36 6,5 5,5 - 6 36 - - - 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,003 30-80 25

ZEA 25-5-10 - 8 17 5 10 - - 18 0,05 - - - 0,003 1∗ 75-150 25

A nu se depãºi o concentraþie de 0,3% (3g/litru). Formulele menþionate mai sus pot fi utilizate în condiþii de siguranþã ca îngrãºãminte 
foliare cu o dozã de aproximativ 250-350g/hl.  

Nu conþin clor ºi carbonaþi

Pot fi folosite cu orice formã de fertirigare, 
fãrã probleme de insolubilitate sau blocaje 
nedorite în echipamentul de irigare

Nu lasã reziduuri pe frunze

Au o salinitate redusã

Promoveaz  acidifierea intensã a substratuluiã

Se completeazã cu aditivi speciali, care sã 
încurajeze asimilarea principiilor nutritive atât 
prin frunze cât ºi prin rãdãcini.

Nevoile nutritive ale plantelor depind de fazele fenologice ale ciclului de vegeta ie - reproducere, aºa cum a fost demonstrat 
prin "curbele de absorbþie". Mai mult decât atât, în funcþie de stadiul de dezvoltare, diferã atât elementele necesare plantei, cât ºi 
cantitãþile lor. Acesta este motivul pentru care avem nevoie sã furnizãm diverse substanþe nutritive (fie macro-, mezo- sau micro-elemente)
la cel mai bun moment ºi în cantitãþile potrivite. Pentru a atinge acest obiectiv, care nu ar putea fi obþinut altfel, utilizãm apa de
irigare ca un vehicul pentru îngrãºãmânt.

Prin folosirea fertirigãrii se pot asigura dozele corecte de azot, fosfor, potasiu ºi alte elemente secundare la momentele 
cele mai potrivite pentru fiecare tip de plantã. Este o practicã foarte simplã -- îngrãºãmântul se dizolvã în apã, indiferent de tehnica de 
irigare folositã: brazde, aspersiune, furtun, picurare, infiltrare lateralã, etc.

Având în vedere cele de mai sus, putem oferi fermierilor o gamã completã de formule reunite sub un singur nume: K-SOL. Formulele 
sunt derivate din cele mai pure materii prime, pentru a asigura solubilitatea completã ºi simplã. Proporþiile specifice ale diferitelor 
elemente permit satisfacerea tuturor nevoilor nutritive ale plantelor, oricare ar fi acestea ºi indiferent de stadiile lor de dezvoltare.

Microelementele cupru, fier, mangan ºi zinc sunt conþinute într-o formã în totalitate chelatã, iar borul ºi molibdenul sunt inserate
într-un compus special exclusiv organic, pentru a garanta o absorbþie rapidã de cãtre plante.

þ
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Îngrãºãminte 
prin FERTIRIGARE

cu aplicare 

Hidrosolubile

* Non EDTA



În comparaþie cu alte produse similare de pe piaþã formulele sunt lipsite de cloruri, sulfaþi, 
carbonaþi ºi acid orto-fosforic;
Lipsa agenþilor de gelifiere sau îngroºare;
Se folosesc în doze mai mici, cu mai puþinã apã (comparativ cu produsele lichide sau cele pulbere 
solubile convenþionale);
Garanteazã o persistenþã mai bunã a produsului în sol ºi o absorbþie treptatã a substanþelor nutritive;
Se reduce semnificativ riscul de levigare pe terenuri nisipoase ºi extrem de permeabile;
Îmbunãtãþeºte dinamica de interacþiune rãdãcinã-sol-nutrienþi;
Aduc culturilor un aport complet de micro ºi macro elemente, oferind puritate ºi asimilare ridicatã;
Permite obþinerea în scurt timp de la aplicare a rezultatelor agronomice dorite chiar
ºi în condiþii climatice nefavorabile (soluri saline, temperaturi ridicate sau foarte scãzute, etc.);

Unicitatea formulei în suspensie fluidã (gel) prezintã multiple AVANTAJE:

Suspensie de îngrãºãmânt 
PK 20-30 cu Bor (B), Fier (Fe), 
Mangan (Mn) ºi Zinc (Zn)     

PK 20-30

Pentru a accelera procesul de maturare, 
pentru a favoriza formarea ºi acumularea substanþelor cu zaharuri, pentru 
îmbunãtãþirea calitãþilor organoleptice ale fructelor.

Titluri Garantate                                                   %p/p         %p/V 

- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în apã     

- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în citrat de amoniu neutru ºi în apã 

- Oxid de Potasiu (K2O) 
  solubil în apã  

- Bor (B) solubil în apã  

- Fier (Fe) solubil în apã   

- Fier (Fe) chelat cu EDTA   

- Mangan (Mn) solubil în apã   
- Mangan (Mn) chelat cu EDTA   
- Zinc (Zn) solubil în apã     

- Zinc (Zn) chelat cu EDTA  

20%

20%

30%

0,05%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

34%

 34%

51%

0,08%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Agent de chelare: EDTA, interval de pH care garanteazã o bunã 
stabilitate a fracþiei chelate: 4-7

Suspensie de îngrãºãmânt 
NPK 10-15-20 cu Bor (B), Fier (Fe), 
Mangan (Mn) ºi Zinc (Zn) 

- Azot (N) total   
- Azot (N) Ureic   
- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în apã  

- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în citrat de amoniu neutru ºi în apã   
- Oxid de Potasiu (K2O) 
  solubil în apã          
- Bor (B) solubil în apã 
- Fier (Fe) solubil în apã   
- Fier (Fe) chelat cu EDTA       
- Mangan (Mn) solubil în apã     
- Mangan (Mn) chelat cu EDTA 
- Zinc (Zn) solubil în apã     
- Zinc (Zn) chelat cu EDTA   

10%

10%

15%

15%

20%

0,05%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03% 

15%

15%

22,5%

22,5%

30%

 0,08%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Agent de chelare: EDTA, interval de pH care garanteazã o bunã 
stabilitate a fracþiei chelate: 4-7

NPK 10-15-20

Titluri Garantate                                                   %p/p         %p/V 

Pentru toate culturile care se confruntã cu 
un efort în calitatea ºi cantitatea producþiei.

NPK 15-10-15
Suspensie de îngrãºãmânt 
NPK 15-10-15 cu Bor (B), Cupru (Cu),
Mangan (Mn) ºi Zinc (Zn) 

- Azot (N) total
- Azot (N) Ureic 
- Anhidridã fosforicã (P2O5) 
  solubil în apã

- Anhidridã fosforicã (P2O5) 
  solubil în citrat de amoniu neutru ºi în apã
- Oxid de Potasiu (K2O) 
  solubil în apã 
- Bor (B) solubil în apã
- Cupru (Cu) solubil în apã 
- Cupru (Cu) chelat cu EDTA 
- Mangan (Mn) solubil în apã
- Mangan (Mn) chelat cu EDTA
- Zinc (Zn) solubil în apã    
- Zinc (Zn) chelat cu EDTA     

15%

15%

10%

10%

15%

0,05%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

21%

21%

14%

14%

21%

0,07%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

Titluri Garantate                                                   %p/p         %p/V 

Agent de chelare: EDTA, interval de pH care garanteazã o bunã 
stabilitate  a fracþiei chelate: 4-7

Aplicarea în toate fazele fenologice în 
perioadele de maximã exigenþã nutritivã ale culturilor.

NPK 20-5-10
Suspensie de îngrãºãmânt 
NPK 20-5-10 cu Fier (Fe)

20%

20%

 5%

5%

10%

0,06%

0,06%

28%

28%

7%

7%

14%

0.08%

0.08%

- Azot (N) total  
- Azot (N) Ureic   
- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în apã  
- Anhidridã Fosforicã (P2O5) 
  solubil în citrat de amoniu neutru ºi în apã   

- Oxid de Potasiu (K2O) 
  solubil în apã  
- Fier (Fe) solubil în apã  
- Fier (Fe) chelat cu DTPA  

Titluri Garantate                                                   %p/p         %p/V 

Agent de chelare: EDTA, interval de pH care garanteazã o bunã 
stabilitate  a fracþiei chelate: 4-7

Pentru toate culturile care necesitã un impuls 
vegetativ pentru a favoriza înflorirea ºi formarea fructelor.

gel 

gel 

 
Pentru aplicarea fracþionatã 
- 25-30 Kg/Ha      
Dacã se efectueazã o singurã intervenþie 
- 50-100 kg/Ha 

DOZE ºi 
METODÃ DE UTILIZARE 

Fertilizare: 

CE CE

CE CE

25

25 Kg 25 Kg

25 Kg 25 Kg

Aplicabilitate în toate lucrãrile agricole, doar prin fertirigare.

Îngrãºãminte sub formã de GEL



Doza recomandatã: 
2,5 kg/ha în toamnã + 2,5 kg/ ha în primãvarã

Compoziþie:
- 150 gr/l BOR ETANOLAMINÃ

Agrobor 11 L

- Solubil în apã, destinat prevenirii ºi corectãrii deficienþelor de Bor; 
- Se obþine o absorbþie rapidã ºicompletã a borului ºi o migraþie rapidã 
  al acestuia în interiorul þesuturilor plantei;
- Borul creºte toleranþa la îngheþ prin intensificarea rezistenþei peretelui celular. Ambalaj: bidon 25 kg; tank 1390 kg  

îngrãºãmânt foliar lichid

Culturi:

Doza recomandatã: 
1 kg/ha în toamnã + 1,5 kg/ ha în primãvarã

Compoziþie:

- Produce acþiuni variate la nivel vegetativ, constituit pe bazã de 
  aminacizi obtinuþi din hidroliza proteinelor de origine animalã;
- Accentueazã formarea substanþelor proteice ºi a carbohidraþilor 
  cu valoare nutriþionalã ridicatã;
- Favorizeazã sinteza acidului indolilacetic ºi a clorofilei. 

Culturi:

Ergonfill îngrãºãmânt foliar organic fluid

- Azot (N) organic  3,4%
- Azot (N) organic solubil 3,1%
- Carbon (C ) organic de origine biologicã 10%
- Oxid de magneziu  (MgO)  solubil în apã 2%

- Fier (Fe) chelat cu EDTA0,2%
- Fier (Fe) solubil în apã 0,2%
- Molibden (Mo)solubil în apã 0,003%
+ AMINOACIZI 24%

Kodens Cu îngrãºãmânt foliar; amestec de microelemente fluide 
Formula pe bazã de gel

Doza recomandatã:  2-3 kg/ha  - Bor (B) solubil în apã     0,2%
- Cupru (Cu) solubil în apã  6%

Ambalaj: bidon 1 kg; 6 kg  

Culturi: aplicabilitate în toate culturile
Compoziþie:

Îngrãºãminte 
aplicare FOLIARÃ

cu 

Lichide

- Azot (N) total 21,0 % din care:
4,00%
1,00%

15,00%
1,00%

4,00%
6,80%

10,00%

NS 21 OM
îngrãºãmânt organic fluid cu Azot

- Suspensie lichidã de culoare brunã, având un aport considerabil de 
componente minerale precum uree, sulfat de amoniu, uree formaldehidã.

- Azot (N) amoniacal
- Azot (N) organic
- Azot (N) ureic
- Azot (N) din uree formaldehidã

- Carbon (C) de origine biologicã
- Substanþã organicã
- Anhidridã sulfuricã (SO3) solubil în apã

Compoziþie:

CulturiModalitate de folosire Doze 

25 l/200 l apã

250 ml/hl

Ambalaj: bidon 30 kg  

Ambalaj: bidon 25 kg  26

Lichide biostimulatoare

- KODENS Cu formula Gel este un produs caracterizat prin prezenþa 
 Cuprului ºi a Borului asociate cu bio-polimeri de polizaharide;
- Unicitatea formulei (ºi prin prezenta polizaharidelor) permite 
  obþinerea unei biodisponibilitãþi rapide de principiu activ, asociatã 
  la o eliberare continuã ºi gradualã a ionilor de Cupru;
- Kodens Cu este cel mai eficient tratament foliar chiar ºi în cele mai 
  dificile situaþii pedoclimatice ºi agronomice; alternativa optimã la 
  produsele comune pe bazã de cupru;

- Folosirea sistematicã a produsului induce o acþiune elicitorie (producþie 
  endogenã de metaboliþi secundari), responsabilã de o creºtere a rezistenþei 
  naturale a culturii tratate la dezvoltarea de ciuperci, bacterii ºi virusuri;
- Selectivitatea puternicã ºi proprietãþile „detoxifiante” garanteazã 
  o reducere drasticã a potenþialelor riscuri de fitotoxicitate, prin intermediul 
  unui aport redus semnificativ de Cupru (Cu++) pe hectar.

  Aceastã acþiune este ºi rezultatul prezenþei singergice a Mg ºi a Fe 
  în produs ;
- Îmbunatãþeºte chelarea ºi transportul de macro ºi microelemente, 
  contribuind la creºterea vegetativã;
- Susþine dezvoltarea radicularã.



- pH (20°C) 6.8 – 7.5
- Azot (N) organic 4,0 %
- Azot (N) organic solubil 4,0 %
- Bor (B) solubil 0,03 %

Manitoba îngrãºãmânt foliar organic lichid cu azot; 
biostimulator de creºtere

Suspensie lichidã cu microelemente

Compoziþie:

- Rezultate garantate în mãrirea rezistenþei culturilor de toamnã, rapiþã, grâu, orz, la iernare;
- Are un rol primordial în stimularea caracterelor de productivitate ale culturilor tratate;
- Mãreºte considerabil rezistenþa plantelor la secetã ºi stimuleazã fotosinteza, sinteza clorofilianã ºi sinteza proteinelor.

- Mangan (Mn) solubil 0,05 %
- Zinc (Zn) solubil 0,05 %
- Molibden (Mo) solubil 0,001%
- Carbon (C) de origine biologicã 14,0%
- Aminoacizi 20,0%  
- Aspect: lichid brun 

27

1 kg/ha în toamnã + 
1,5 kg/ ha în primãvarã

Pulbere

- Azot (N) total        10%
- Azot (N) organic   10%
- Anhidridã fosforicã (P2O5)    10%
solubilã în citrat de amoniu neutru ºi în apã

Topstim 30 îngrãºãmânt foliar organo-mineral; pulbere

NPK 10-10-10 cu Bor (B) ºi Molibden (Mo)

Compoziþie:

Ambalaj: sac 3 kg 

Culturi:  aplicabilitate 
în toate culturile

- Oxid de Potasiu (K2O5) solubil în apã  10%
- Bor (B) solubil în apã  0,05%
- Molibden (Mo) solubil în apã  1,1%
- Carbon organic (C) de origine biologicã  28%

- Conþinutul ridicat de Azot Organic permite stimularea funcþiilor biologice ale plantei ºi o pregãtire mai bunã a culturii, în funcþie de 
  stadiul fenologic în care se aflã;
- Stimuleazã înflorirea omogenã determinând o rodire mai bunã;
- Permite obþinerea unei creºteri vegetative mai bune mai ales asupra culturilor care au arãtat stres/dezechilibre fiziologice (ºi datoritã 
  unei prezente echilibrate de aminoacizi liberi de origine organicã);

Topstim 66 îngrãºãmânt foliar CE; pulbere

1-2 kg/ha 

NPK 6-30-30 cu Bor (B), Mangan (Mn), Molibden (Mo) ºi Zinc (Zn)

- Datoritã unicitãþii compoziþiei sale, produsul induce anumite rezultate agronomice esenþiale pentru dezvoltarea plantelor în toate fazele 
  fenologice: în faza de coacere se obþine o uniformitate de maturare mai bunã, în faza de maturare se accentueazã colorarea naturalã 
  a fructelor ºi legumelor iar în faza de pre-recoltã permite prelungirea duratei de conservare naturalã a fructelor ºi legumelor, oferind o 
  rezistenþã mai mare la transport ºi creºterea perioadei de valabilitate;
- Are totodatã ºi un efect regulator permiþând un control asupra unei dezvoltãri vegetative excesive a plantei, mai ales pe terenuri irigate.

Fill PK Plus îngrãºãmânt foliar binar; pulbere

Doza recomandatã: 3 kg/ha  

Culturi: aplicabilitate în toate culturile

Compoziþie:
- 40% P2O5 + 52% K2O
- 100% hidrosolubil

- Are un conþinut foarte ridicat de Fosfor ºi Potasiu;
- Se utilizeazã pentru a echilibra azotul în exces 
  din plantã ºi pentru a reduce dramatic vigoarea 
  vegetativã a culturilor.

îngrãºãmânt foliar pulbere 

Compoziþie:

Fill NPK 25.20.15 cu microelemente ºi conþinut scãzut de clor

- Azot (N) total 25%
- Azot (N) nitric   1,6%
- Azot (N) amoniacal 1,5%
- Azot (N) ureic 21,9%
- Anhidridã Fosforicã (P O ) solubilã 
în citrat de amoniu neutru ºi în apã  20%

2 5

- Oxid de Potasiu  (K2O)    solubil în apã 15%
- Bor (B)     solubil în apã 0,02%
- Cupru (Cu) solubil în apã ºi chelat  0,03%
- Fier (Fe) solubil în apã ºi chelat  0,1%
- Mangan(Mn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA  0,02%
- Molibden(Mo)  solubil în apã    0,01%
- Zinc(Zn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA  0,05%

- Aduce un aport excelent în procesul de hrãnire al plantelor, prin conþinutul bogat de microelemente;
- Este recomandatã utilizarea produsului în primele faze ale ciclului culturilor fructifere pânã la stadiul 
  de fruct diferenþiat;
- Sunt utile aplicãrile înainte ºi dupã înflorire atât pe legume cât ºi pe culturile industriale;
- Se aplicã diluat prealabil în apã, prin irigare foliarã la intervale de 7-12 zile între intervenþii la 
  începutul primelor faze vegetative.

Ambalaj: sac 25 kg 

Doza recomandatã: 

Doza recomandatã: 

2-3 kg/ha 

Legume ºi flori: 2-3 kg/ha
Viþa de vie, kiwi: 3-3,5 kg/ha
Citrice, mãslin:3-3,5 kg/ha
Pomacee: 2,5-3 kg/ha
Culturi industriale: 3-4 kg/ha
Cereale: 4-6 kg/ha
Culturi furajere: 3-4 kg/ha
Arbuºti, arbori: 5-6 kg/ha
Culturi protejate: 150-200 g/hl 

 
A se pulveriza pe frunziº. 
Nu lasã reziduuri pe lamina frunzei. 
Reacþie fiziologic acidã. 

Compoziþie:
- Azot (N) total     6%
- Azot (N) Nitric    3%
- Azot (N) Ureic     3%
- Anhidridã fosforicã (P2O5)     30%
solubilã în citrat de amoniu neutru ºi în apã 

- Oxid de Potasiu (K2O5) solubil în apã  30%
- Bor (B) solubil în apã   0,1%
- Mangan (Mn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA 0,1%
- Molibden (Mo) solubil în apã  1,6%
- Zinc (Zn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA   0,1%

Doza recomandatã: 

Ambalaj: sac 2 kg 

Culturi:  aplicabilitate 
în toate culturile

Ambalaj: sac 25 kg 

Doza recomandatã: 

Ambalaj: bidon 25 kg 

Culturi:  aplicabilitate 
în toate culturile



Lichide
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Îngrãºãminte 
FOLIARÃ ºi/sau FERTIRIGARE

cu aplicare 

Fosfit de Potasiu îngrãºãmânt CE
Soluþie de îngrãºãmânt PK 30:20

Manifestã o mobilitate ridicatã la interiorul plantei, dezvoltã o acþiune precisã de stimulare a tuturor proceselor biologice. 
Fosfisan accentueazã multiplicarea celularã, intervine în procesele proprii ale biologiei florale, îmbunãtãþeºte rezistenþa mecanicã a 
celulelor, intervine în maturarea fructelor sporind culoarea, gustul ºi conservabilitatea. 
Fosfisan stimuleazã la interiorul plantei formarea mecanismelor naturale de apãrare prin care culturile suportã mai uºor stresul datorat 
condiþiilor pedoclimatice adverse sau situaþiilor de cultivare nefavorabile.
Fosfisan se doveºte a fi ºi un optim “inductor de apãrare” împotriva paraziþilor fungici sau bacterieni.
Fosfisan se foloseºte, cu diluarea preliminarã în apã a dozei recomandate, atât pentru aplicare foliarã cât ºi pentru aplicare prin fertirigare.

Modalitate de folosire Doze Kg/ha Culturi

3 - 4

3,5 - 4,5

3 - 4

2,5 - 4

2,5 - 4,5

3 - 4

2,5 - 3,5

Modalitate de folosire Doze Culturi

4 - 8 Kg/100 l apã

2 - 3 Kg / 1000 mp

5 g  / mp

5 - 8 g  / mp

Compoziþie:  - Anhidridã fosforicã(P2O5) solubilã în apã   30%
                            - Oxid de Potasiu (K2O) solubil în apã          20%

Ambalaj: 25 Kg

Tiofill L 15%N+45%SO3 0,02%Fe EDTA + 0,03%Mn EDTA+ 0,003%Mo+ 0,05% Zn EDTA

Produs lichid, bazat pe elemente nutritive secundare, cerute de plante în cantitãþi consistente pentru a susþine o dezvoltare armonioasã. 
Are o acþiune beneficã la majoritatea culturilor agricole, în special la rapiþã ºi grâu.
Prin conþinutul de Sulf ºi de forme chelate ale Fierului, Manganului, Zincului, împiedicã apariþia fiziopatiilor, datorate carenþelor de elemente 
nutritive secundare, ce pot afecta aparatul floral al plantelor, legumele ºi fructele.

Modalitate de folosire Doze Kg/ha Culturi

5 - 6

 înainte de semãnat sau la semãnat

NPK 12.12.12 BTC
îngrãºãmânt CE - Fluid Mineral Compus

Soluþie de îngrãºãmânt NPK 12.12.12 BTC

Ambalaj: bidon 30 Kg

Culturi

80 - 100 Kg/ha

Modalitate de folosire Doze 

10 - 15 Kg/1000 mp

8 - 10 Kg/ha

200 - 350 g/hl

Ambalaj: 25 Kg

Conþinut scãzut de Clor

12 % din care:
12 %
12 %
12 %

- Azot (N) total
        - Azot (N) ureic
        - Anhidridã fosforicã (P2O5) solubil în apã 
        - Oxid de Potasiu (K2O) solubil în apã
          cu un conþinut scãzut de clor

Compoziþie:



Lichide biostimulatoare
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Pulbere

Pulbere biostimulatoare

Emofill L îngrãºãmânt organic Fluid

Modalitate de folosire Doze Kg/ha Culturi

Gold Dust îngrãºãmânt organic Azotat

4 - 5

5% N organic

Gold Dust este un produs cu un conþinut ridicat de Azot organic, bogat în aminoacizi ºi complet asimilabil atât foliar cât ºi radical.
Este util pentru toate culturile, având multiple avantaje:
• Îmbunãtãþeºte fertilitatea terenului optimizând capacitatea de folosire a macro-elementelor;
• Faciliteazã capacitatea de chelare a metalelor;
• Are un efect stimulant asupra tuturor funcþilor biologice;
• Este activ faþã de flora microbianã a terenului facilitând germinarea ºi dezvoltarea butaºilor ºi a rãsadurilor plantate;
• Asociat cu erbicide are un efect anti-shock asupra culturilor;
• Este un activator de creºtere ºi un echilibrator nutriþional, intensificã vitalitatea culturilor rezolvând situaþiile cauzate de stres;
• În prezenþa virozelor faciliteazã nutriþia ºi în consecinþã îmbunãtaþeºte starea generalã a culturii.

Modalitate de folosire Doze Kg/ha Culturi

30 - 40

20 - 30o intervenþie

10 - 20
intervenþie
fracþionatã

5 - 10

1 - 3

• Are o acþiune puternicã anti-stres, fiind utilã folosirea lui în primele faze ale ciclului vegetativ;
• Aminoacizii ºi proteinele prezente stimuleazã plantele sã aibã o activitate metabolicã crescutã.

RA.AN 13186 coadjuvant nutriþional
Produs în pulbere solidã pe bazã de alge conþinând ºi hormoni naturali, factori de creºtere, enzime, vitamine

RA.AN 13186 este un produs ale cãrui componente, de origine absolut naturalã, sunt rapid ºi complet asimilate de cãtre plante atât foliar 
cât ºi radicular. Determinã o creºtere a producþiei atât sub aspect cantitativ cât ºi calitativ, inducând în timp o rezistenþã activã împotriva 
atacurilor parazitare ºi a adversitãþilor mediului înconjurãtor. Aplicãri regulate ale produsului îmbunãtãþesc echilibrul hormonal ºi starea 
nutriþionalã a plantelor. 

Culturi

1,5 - 4

Modalitate de folosire Doze Kg/ha

Ambalaj: bidon 25 Kg

Ambalaj: 15 Kg

- Azot (N) total
- Azot (N) organic
- Carbon organic (C) de origine biologicã
- Raport C/N:

 

15%
15%
43%
2,8

Compoziþie:

Ambalaj: 3,10 Kg



TENSIOFILL Coadjuvant, penetrant, antispumant
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Doza recomandatã:  50-100 gr/100 l apãCompoziþie:
- Glicoli 6,5% 
- Emulsie de dimetilpolisiloxan de 10%, în concentraþie de 5%

Produsul are triplu rol:
-  Este un coadjuvant care, datoritã prezenþei de substanþe particulare, favorizeazã distribuþia omogenã a îngrãºãmintelor 
  pe lamina frunzelor tratate;
-  Puterea mare de penetrare produce o creºtere a suprafeþei de contact între soluþia nutritivã ºi þesutul vegetal, producând 
   astfel o penetrare mai eficace ºi o asimilare consecventã a elementelor fertilizante ºi din alte inputuri;
-  Are o acþiune semnificativã de antispumant.

NITRACID
Doza recomandatã: 
Dacã pH-ul apei este alcalin: 
100-200 gr/100 l apã
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

Compoziþie:

- Azot (N)total 15%: 

  Azot (N) nitric 9% + Azot (N) amoniacal 6%

- Oxid de Magneziu (MgO) 2% solubil în apã

În general, apele din România au pH alcalin, nefiind potrivite pentru aplicarea produselor foliare. NITRACID este soluþia 
în acest caz, fiind un produs cu acþiune multiplã:
- Produce o acþiune intensã acidifiantã;
- Reduce semnificativ valorile pH-ului din soluþiile nutritive ºi de protecþie aplicate culturilor;
- Produsul este indispensabil, mãrind cu 30% eficienþa inputurilor; 
În plus, Nitracid se poate folosi pentru efectuarea unei curãþãri profunde a tuburilor ºi echipamentelor 
(cuve, cisterne, containere etc.), folosite la aplicarea îngrãºãmintelor ºi a tratamentelor antiparazitare.  

NOFROTH
Doza recomandatã: 
15-20 cl într-o cantitate de soluþie de 500-600 l

- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele 
(pesticidele, fungicide, insecticide, erbicide) ºi 
cu soluþii pe bazã de îngrãºãminte ºi corective 

Compoziþie:
- emulsie apoasã pe bazã de dimetilpolisiloxan

Nofroth este un produs conceput în mod expres pentru evitarea formãrii spumei în timpul preparãrii soluþiilor pe bazã de 
îngrãºãminte, pesticide ºi erbicide.  

Nofroth acþioneazã rapid, reducând într-un timp foarte scurt stratul spumos, permiþând astfel obþinerea unei soluþii 
mult mai stabile.   
Produsul nu intervine sub aspect chimic, cu soluþia cu care se amestecã.     

Nofroth se foloseºte în amestec cu fertiriganþi solizi (hidrosolubili) sau lichizi 0,1% din cantitatea îngrãºãmântului.
Se recomandã sã se introducã Nofroth în acelaºi timp cu turnarea produselor care vor forma soluþia.

Antispumant

Produse DIVERSE
Adjuvanþi / Penetranþi / Antispumanþi

Ambalaj: 25 Kg

Ambalaj: 25 Kg

Ambalaj: 1 Kg

- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

- Se adaugã ultimul in amestec

- A se efectua înainte de utilizare teste de compatibilitate

- A nu se folosi cu al i coadjudvan iþ þ



A nu se distribui împreunã 
cu îngrãºãminte minerale ºi 
erbicide chimice. Aºteptaþi 
cel puþin o sãptãmânã înainte 
de aplicare. 
pH: 6,5 – 7,5

UTILIZARE
pe sol  
Se distribuie 2 L/ha amestecat cu 100 L de apã odatã cu irigarea sau în asociaþie cu fertilizarea 
de fond (preferabil pe baza organicã).
pe seminþe
Se adaugã 5 - 7 ml pe Kg de seminþe.

la transplantare
Preparaþi o soluþie de 50-70 ml la 10 litri de apã ºi înmuiaþi rãdãcinile rãsadurilor pentru
10 minute înainte de a le transplanta.

K Sol solubilizeazã º  transformã Potasiul blocat chimic în sol º  compuºii de Potasiu insolubili în forme disponibile 
pentru plantã. Celulele sale se activeazã în contact cu solul producând o mantã de celule noi active. Din metabolizarea 
sa rezultã cantitãþi semnificative de vitamine ºi stimulente pentru creºterea plantelor.

i i

Creºte absorbþia de Mn, Fe, Mo, Bo, Zn, Cu dacã sunt prezente 
în sol sub formã neresorbabilã.

Accelereazã creºterea rãdãcinilor ºi celulelor plantei.dezvoltarea 

Întãreºte planta împotriva atacului paraziþilor ºi bolilor fungice.

CULTURI:
Horticole, livezi, cereale, cartofi, plante ornamentale ºi cu flori.

N Fix face mai eficientã absorbþia Azotului atmosferic. Celulele sale se activeazã  producând 
o mantã de celule active. În afarã de Azot, aceste celule favorizeazã absorbþia de vitamine ºi de alte substanþe care 
promoveazã creºterea. Amelioreazã germinarea seminþelor prin dezvoltarea sistemului radicular al plantelor.

în contact cu solul

CULTURI:
Orez, grâu, legume, cartofi, citrice, floarea soarelui, soia, ceapã, 
viþã de vie, plante ornamentale.

Înt reºte planta împotriva patogenilor, precum: 
Alternarioza, Fuzarioza, Helminthosporium.

ã

Rezistent la niveluri ridicate de sare, funcþioneazã foarte bine 
chiar ºi în terenurile alcaline.

Multitudinea de bacterii din care este constituit P Sol joacã un rol primordial în solubilizarea º  absorb ia fosfa ilor 
prezenþi în pãmânt ºi celor aduºi prin fertilizare. Interacþiunea cu rãdãcinile favorizeazã producþia de acizi (citric, 
tartric, malic, etc.) care, la rândul lor, atacã fosfaþii insolubili ºi/sau puþin mobili pentru a-i pune la dispoziþia plantelor. 
Metabolismul bacterian revitalizeazã terenul ºi creeazã un mediu favorabil dezvoltãrii plantelor.

i þ þ
a 

CULTURI:
Cereale, legume, livezi, orez, grâu, sfeclã de zahãr.

Reducerea dozelor fertilizãrii fosfatice standard.

Stimulent al mecanismelor de inducere a rezisten ei plantelor 
împotriva atacului bolilor fungice.

þ

Creºterea culturilor productive.

K Sol

Inductor BIO pentru absorbþia AzotuluiN Fix

Inductor BIO pentru solubilizarea FosforuluiP Sol

AVERTIZÃRI:

ECO CERT – este un organism de certificare biologicã fondat 
în Franþa în anul 1991. Se axeazã mai mult pe Europa, dar 
efectueazã controale în mai mult de 80 de þãri ºi este una dintre 
cele mai mari organizaþii de certificare biologicã din toatã lumea.
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Conþine: 
Frateuria aurantia 
1 x 10 cel/ml8

Conþine: 

1 x 10  cel/ml
Azospirillum lipoferum 
1 x 10  cel/ml

Azobacter chrococcum 
8

8

Conþine: 
Bacillus megaterium 
1 x 10 cel/ml
Bacillus coagulans  
1 x 10 cel/ml

8

8

Inductor BIO pentru solubilizarea Potasiului

produse naturale, destinate doar uzului agricol;

ideale pentru agricultura BIO însã extrem de eficiente
ºi în agricultura clasicã;  

Îngrãºãminte cu APLICARE LA SOL
Produse  BIO
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SILOBAGTM

                          - Sistemul inteligent de depozitare al cerealelor cu un cost 
atractiv ºi uºor de întreþinut cu multiple avantaje:

Liderul naþional al sistemului 

– cea mai evoluatã metodã de 
stocare în silozuri orizontale – 
deja consacratã ºi în România

Caracteristici tehnice – Sistemul

Mãrime:    Ø 9' (2,74 m) 
- lungime 60 sau 75 m, 
- densitate 240/250 microni    

Capacitate:
- Pentru un sac de 60 m, aprox. 200 Tone în funcþie de greutatea cerealelor
- Pentru un sac de 75 m, aprox. 250 Tone în funcþie de greutatea cerealelor 

SILOBAGTM

Sistemul se bazeazã pe crearea în interiorul sacilor a unei atmosfere 
controlate care împiedicã pãtrunderea ºi dezvoltarea insectelor ºi a 
mucegaiului;
Mediul ermetic garanteazã, fãrã ajutorul tratamentelor, o conservare 
idealã pentru toate tipurile de cereale, chiar ºi a produselor agricole 
biologice; 
Astfel, se previne schimbul de gaze cu atmosfera ºi în acest fel creºte
procesul de aerisire a cerealelor expuse în procesele de creºtere a 
concentraþiei de dioxid de carbon anhidrit ºi scãderea concentraþiei 
de oxigen.

SILOBAGTM

Investiþia necesarã pentru a folosi sistemul este scãzutã ºi necesitã cheltuieli 
minime de gestionare; 
Sacii sunt constituiþi din mai multe straturi de polietilenã coextrudaþi ºi 
protejaþi de razele ultra violete/apã/îngheþ ºi sunt realizaþi din material 
reciclabil fãcând mai economicã ºi mai uºoarã utilizarea;
Este o metodã eficientã, capacitatea de precizie fiind foarte ridicatã în timpul 
fazei de extragere;
Utilizarea acestui sistem duce la eliminarea costurilor cu recepþia, 
depozitarea ºi livrarea marfii catre terþi; SILOBAG ofera spaþiu suplimentar 
atunci cand se aºteaptã o producþie bunã ºi permite începerea recoltatului în 
condiþii optime, fãrã întârziere ºi fãrã pierderi calitative ºi cantitative.

Principiul de conservare

32

®

R O M Â N I A

pentru o bunã creºtere



Utilaje de ultimã generaþie 
pentru depozitarea cerealelor 

în silozuri orizontale

SILOBAGTM

Însãcuitorul garanteazã o umplere corectã a sistemelor 
Utilajul este alimentat utilizând descãrcarea directã a pãrþii superioare a 
oricãrei remorci agricole sau camion ºi trimite cerealele în interiorul silobag-ului 
prin ºnecul înclinat, acþionat de priza de putere a tractorului;
La cerere, este posibilã mãrirea buncãrului pentru încãrcare cu cupã.

Extractorul permite recuperarea cerealelor conservate în interiorul sacului, 
încãrcând cerealele printr-un suport lateral; 
Extractorul este acþionat de puterea unui tractor ºi este format în principal 
din: un ºnec orizontal, un tub de metal care roteºte sacul golit în jurul sau 
ºi ºnecul de extragere a cerealelor;
Extractorul funcþioneazã prin împingere ºi poate încãrca orice tip de cereale. 

Însãcuitor pentru cereale - COMPACT 9 

Extractor pentru cereale
Utilaj pentru extragerea cerealelor uscate din silozurile 
orizontale în material plastic

SILOBAGTM

Performanþa garantatã folosind cea mai avansatã tehnologie de însãcuire

Caracteristici tehnice 
Acþionare: Prizã de putere
Tipologia de produse: Pentru orice tip de cereale
Sistem de frânare:  Acþionare hidraulicã 
Tractor Minim: 75 CV
Silobags:  Ø 9‘ (2,74 m)
Capacitate: Peste 200 tone/h
Greutatea utilajului: 2600 kg 
Garanþie: 24 luni

Caracteristici tehnice:
Tractare: putere minimã 55Kw (75 CP); Vit. Pdp 540 r.p.m.
Mãrime siloz orizontal: Ø 9' (2,74 m) - lungime 60 sau 75 m
Rotirea cilindrului: hidraulic, prin poziþionarea/reglarea unei supape 
Capacitate: peste 200 Tone/h 
Cauciucuri: N.2,11- 15- 10 ply. Înaltã adeziune 
Greutate: 2000 kg 
Deplasare: sistem autotrailer  
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-   însacuitorul Manitoba este echipat cu un sistem de încãrcare, hidraulic, cu valvã de turaþie variabilã.
-   o rolã care garanteazã o capacitate de însãcuire mai mare decât alte utilaje din comerþ.
-   are patru roþi de direcþie, asftfel încât sã se faciliteze direcþia în timpul lucrului.
-   dimensiunile sale joase faciliteazã o poziþie mai compactã pentru silobag.
-   utilajul este foarte uºor de deplasat, deoarece punerea sa în miºcare se face printr-o barã de tracþiune detaºabilã ºi roþile din spate.
-   presiunea produsului din silobag se datoreazã unui dispozitiv intern de frânare ºi patru sisteme de frânare pe roþi.
-   o nouã dezvoltare a arborelui permite o manevrare mai uºoarã a utilajului.

Însãcuitorul Manitoba 

Specificaþii technice

Extensie tunel cu 2,44m, 2,74m si 3,05m
Putere minimã / Vit. Pdp 120W (160 CP) – 1000 r.p.m.
Sistem hidraulic independent

Sistem de franare cu discuri duble, cu control hidraulic
Sistem de alimentare cu reglare a vitezei
Greutate totalã                                                              8800 kg

Însãcuitor de furaje 
însilozate ºi cereale
Însãcuitorul este un utilaj acþionat de priza de putere a unui tractor 
agricol de putere medie (45CP), care umple silobag-ul prin utilizarea 
unui melc acþionat de un motor hidraulic.
Cerealele pot fi încãrcate de deasupra, prin snecul înclinat, în timp 
ce furajele pentru însilozare sunt introduse din lateral prin 
intermediul unor dispozitive adecvate.

CE

CE

Acţionare

Putere necesară

Silobags

Sistem de frânare

Tipul produsului însilozat

Greutate

Priz  de putere protejat

33 kW (45 CP) 

Ø 6' (1.83 m) 

Acţionare mecanică

Orice fel de cereale 

1430 kg 

ă ă

Caracteristici tehnice

versiune cu un vagon versiune cu melc de încărcare versiune cu curea pentru însilozare

Caracteristici principale:

Însãcuitorul Manitoba este un utilaj de ultima generaþie pentru umplere tubularã, 
ideal pentru depozitarea produselor cu umiditate, pentru zootehnie ºi pentru staþii de biogaz.

Priz  de putere protejat

33 kW (45 CP) 

Ø 6' (1.83 m) 

Acţionare mecanică

Orice fel de cereale 

1430 kg 

ă ă Priz  de putere protejat

60 kW (80 CP) 

Ø 6' (1.83 m) 

Acţionare mecanică

Orice fel de cereale 

1430 kg 

ă ă
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DEPARTAMENT COMERCIAL
România, Bucureºti
Bd. Apicultorilor, nr.70-72, ap.002

E-mail: comercial@cich.ro
Tel.  +40 735 002 822
www.cich.ro DB-PH-IF

+40 731 022 153

+40 720 428 069

+40 730 070 027

+40 734 555 694

+40 720 428 094

+40 722 308 088

+40 720 428 097

+40 742 132 496

+40 730 070 126

+40 731 550 015

+40 723 677 361

+40 720 428 050

+40 731 550 015

Alin Tiuº

Andrei Soare

Cãtãlin Ghimpu

Florin Coca

Florentin Rusu

Diana Saveliev

Claudia Gimiga

Marius Mateiciuc

Stoian Nicolaie

Andreea Drugea

Ovidiu Andreiana
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COMBINATUL DE 

ÎNGRÃªÃMINTE CHIMICE S.R.L.

Ne rezervãm dreptul de a prezenta reþetele ºi fotografiile produselor din acest catalog în scop publicitar ºi informativ, acestea putând suferi modificãri în funcþie de materia primã utilizatã sau alþi factori.

România, Constanþa, Nãvodari
Strada Principalã, nr.1,

pavilion administrativ, et. ll 
Tel.  +40 241 255 175
Fax. +40 241 618 640

Birou comercial
România, Bucureºti

Bd. Apicultorilor, nr.70-72, ap.002

E-mail: comercial@cich.ro
Tel.  +40 735 002 822

www.cich.ro

Sediu
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